
 

 

26e jaargang no. 17; 25 december 2022 

Contactpersoon 1 januari 2023:  Yvonne Lussenburg 

Kopij voor volgende week inleveren voor donderdagmiddag 29 december 12:00 uur 

Wijkgemeente Jozefkerk: zbrf@jozefkerk-assen.nl  |  www.jozefkerk-assen.nl 
Stichting sociaal-culturele activiteiten Jozefkerk: info@sca-assen.nl  |  www.sca-assen.nl 

  

Kerst 
 

Voorganger:      ds. Jonathan Zondag 

Lezing: Lucas 1: 5-17 

Liederen:  Hemelhoog 129; Lied 468; Lied 481; Lied 478: 1 en 4; Lied 487. 

Muziek: Johan Gerkes, orgel en Gospelkoor El-Elohim. 

Ouderling:  Dick Brouwer 
Diaken: Annemieke Korf, Hennie Kosse, Anneke Geertsema 

Koster:  Dennie Bouwmeester, Josje Zeilstra 

AVO-team: Jacko Duker (presentatie) en Allard Kuipers (video) 
De dienst is online te bekijken en te beluisteren via www.kerkomroep.nl en via www.youtube.com. 
U  vindt het kanaal van de Jozefkerk op: https://tinyurl.com/JozefkerkAssen-Live. 

Collecte: 1. Kinderen in de Knel; 2. Pastoraat en eredienst; 3. Onderhoud gebouwen 
Bijdragen kunt u via de Scipio app voor de Protestantse Kerk Assen, of door geld over te maken op 

bankrekening NL25 RABO 0373 715 579 t.n.v. de actierekening van de Protestantse Gemeente 
Assen, onder vermelding van het collectedoel waarvoor uw gave bestemd is. 

Oppas voor kinderen van 0- 4 jaar 

Wordt deze zondag verzorgd door Paula Kraan en Kirsten Martijn. 

Kindernevendienst 

Vanwege de kleine groep kinderen hebben we besloten om het kinderkerstfeest te vieren tijdens de 

kerkdienst op 25 December in de bovenzaal. We gaan er een leuk feestje van maken. 

 

Claudia Ismail en Sandra van Haren , Kindernevendienst 

Bloemengroet 

De bloemen uit de kerk uit de kerstnachtdienst gaan naar mevrouw Gea Roosenbrand. De bloemen uit de dienst 

van 25 december gaan naar de fam. Aslander. We wensen hen van harte beterschap toe! 

 

Zieken in de gemeente 

Wij wensen allen, ook hen die ziek zijn en niet hier genoemd, sterkte en moed, de nabijheid van God en mensen. 

Geeft u het even door aan uw wijkouderling of wijkcontactpersoon als u verneemt dat er iets is met een 

medegemeentelid? Als u, of iemand die u kent, behoefte heeft aan pastoraal bezoek kunt u het ook doorgeven aan 

pastoraat@jozefkerk-assen.nl. 

http://www.sca-assen.nl/


Bedankt 

 

Hartelijk dank voor het meeleven door middel van een kaart, telefoon en voor de prachtige bloemen van de 

kerk. Het heeft mij goed gedaan. Gelukkig gaat het weer veel beter. 
                                                                                                                       Martha Jousma 

Kopij voor gezamenlijke zondagsbrief 

 

Op nieuwjaarsdag is er een gezamenlijke dienst van de Protestantse Gemeente Assen, waarvoor dan ook een 

gezamenlijke zondagsbrief wordt samengesteld. 

Kopij voor de zondagsbrief van 1 januari 2023 kunt u sturen naar: kerkelijkbureau@pkn-assen.nl 

Graag inleveren voor donderdag 29 december, 12.00 uur. 

 

Berichten voor onze eigen wijkgemeente worden geplaatst in de zondagsbrief van 8 januari en kopij hiervoor 

kunt u tot 5 januari, 18:00 uur sturen naar zbrf@jozefkerk-assen.nl 
 

Vrije collecte  

De vrije collecte is op zondag 8 januari voor de stichting 'Vrienden van Mikondo'. Jarenlang konden de kinderen 

van Mikondo, een grote achterstandswijk in Kinshasa, Democratische Republiek Congo, niet naar school. Er was 

geen hoop meer dat daar verandering in zou komen. De Congolese overheid zorgt niet voor gratis onderwijs. De 

Vrienden van Mikondo konden dat zo niet langer laten doorgaan en zetten zich in voor onderwijs aan kansarme 

kinderen en jongeren in Mikondo. We zijn er heel blij mee dat dankzij giften en donaties in de afgelopen 20 jaar 

zoveel tot stand kon worden gebracht door onze partner, Projets Mikondo. Ze hebben o.a. in 2001 de school 'La 

Tulipe' opgericht. En eind 2020 hebben ze ook een naaischool, het Centre Muasi Musala, gestart. 

Per jaar zullen daar dan 90 tot 120 meisjes opgeleid kunnen worden. U kunt geld overmaken naar rekening 

NL37INGB0009394095 t.n.v. Vrienden van Mikondo, Deventer of d.m.v. de scipio-app. Meer info leest u op 

https://www.mikondo.nl 

                                                                                                                                                                De diaconie 

                                                                                                                                                                                                                                              

Sta op voor Oekraïne 

 

De PGA-brede actie voor Oekraïne, heeft nu bijna 25.000 euro en negen aggregaten opgeleverd. Een 

onverwacht mooi resultaat. Hartelijk dank daarvoor! Stopt de actie nu? Nee, integendeel. Het tweede 

hulptransport is onderweg en een derde wordt voorbereid. Ons netwerk in Oekraïne zorgt ervoor dat de 

goederen terecht komen in plaatsjes in de bevrijdde gebieden. Daar waar het hard nodig is om de winter door 

te komen. We gaan ook de komende tijd meehelpen aan het herstel van de Herberg in Oekraïne. Dat kan met 

het aansteken van de vrede-kaars, een moment van stilte, een donatie via  NL21 RABO 0373736118 van de 

wijkdiaconie Vredenoord ovv gift Oekraïne. Sta even stil bij Oekraïne.                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                

Henk Siemans, Ralph du Long en Helene van Noord 
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